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Antibiotika
ATL.nu: Sverige talar för antibiotika i
handelsavtal. EU bör göra minskad
antibiotikaanvändning till en fråga i
förhandlingarna om ett handelsavtal med
USA. Det lyfte Sven-Erik Bucht när EU:s
jordbruksministrar pratade handel.
FoodSafetyNews: Forskare tar fram prognos
för framtida antibiotikaförbrukning i
djurhållningen. Genom att kombinera
geografisk djurdensitet, prognoser för
framtida efterfrågan på kött och uppskattning
av antibiotikaanvändning i djurhållningen har
man gjort projektioner för
antibiotikaanvändningen 2030.
JA.se: Jørgensen vill få bukt på dansk MRSA.
Den danska landsbygdsministern Dan
Jørgensen skärper nu tonen kring MRSA och
antibiotikaförbrukningen i den danska
djuruppfödningen. Fram tills 2018 är målet att
sänka förbrukningen med 15 procent.
DagensMedicin: Bidrar forskare till
antibiotikaresistens? Antibiotikaanvändningen
inom forskningen finns överhuvudtaget inte
med i debatten om antibiotikaresistens.
Dagens Medicin har intervjuat mikrobiologen
Laura Bowater som vill uppmärksamma
problemet.

NationalHogFarmer: Går det att föda upp
antibiotikafria grisar? LeAnn Peters, Maple
Leaf Foods, Kanada, har gjort så i ca fyra år.
Ibland fallerar det, men inte så ofta som
LeAnn Peters hade förväntat sig.
WashingtonPost: Vita Huset publicerar
aktionsplan för att bekämpa
antibiotikaresistens. Planen innehåller
specifika mål för den kommande
femårsperioden, och tar bland annat upp
åtgärder för att förebygga utveckling och
spridning av resistens, förbättrad övervakning
och utveckling av nya antibiotika.
PLOS.org: Svag förvaltning och korruption
bidrar till antibiotikaresistens. Korruption
bedöms ha större inverkan på förekomsten av
antibiotikaresistens än antibiotikaförbrukning,
enligt en ny studie.

JA.se: Ny strategi mot antibiotikaresistens.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Minister
för högre utbildning och forskning Helen
Hellmark Knutsson och Gabriel Wikström,
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister vill
ha ett blocköverskridande samarbete för att
diskutera en ny strategi kring
antibiotikaresistens.
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Djurskydd
GlobalMeatNews: Intergroup on the Welfare
& Conservation of Animals uppmanar EUkommissionen att fasa ut vissa metoder vid
slakt. De metoder man kritiserar är obedövad
slakt, bedövning med CO2 vid slakt gris samt
bedövning genom strömförande vattenbad vid
slakt av fjäderfä.
PigProgress: Vid svanskupering ses ökad
förekomst av amputationsneuron i
svansstumpen. Detta kan leda till
smärtförnimmelse hos grisen.

ATL.nu: Upproriska röster mot beteskrav.
Regeringen kommer inte att initiera några
praktiska förändringar av beteskravet. Men
flera oppositionspartier vill hitta en majoritet i
riksdagen för att lätta upp reglerna.
JA.se: Skyddsgrind - till gagn för suggan
och/eller smågrisarna? Skyddsgrind för suggor
som en metod för att minska
smågrisdödligheten är flitigt debatterat i
media. Nu avser Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) att reda ut begreppen.

Handel
JA.se: 40 procent mindre för mjölkbönderna.
Den ryska bojkotten i kombination med en
mättad världsmarknad har slagit hårt mot
svenska mjölkbönder. Enligt LRF:s nya
mjölkrapport tjänar en mjölkbonde 40 procent
mindre i år än för ett år sedan.
SvD.se: Fler vill släppa ut sina grisar.
Svenskarna har dragit ned på karréer och
kotletter, men när det väl serveras griskött får
det gärna vara från ett djur som haft ett
anständigt liv.
JA.se: Ica-handlare vill träffa lokala
producenter. Den 15 april erbjuds lokala
producenter i Östergötland en gratis
monterplats på matmässan ”Lokala Affärer”.
Mässans besökare är de lokala Ica-handlarna.
DN: Ekologisk satsning i skolköken sätter fart
på matproducenter. Efterfrågan på ekologisk
mat ökar så kraftigt att produktionen inte
hinner med, visar en ny rapport från Krav.

JA.se: Importen av kött minskar. Under 2014
minskade importen av både nöt- och griskött
samtidigt som exporten och produktionen
ökade. Den största importminskningen stod
griskött för, både i relativa och absoluta tal.
DN Debatt: Avreglera – eller låt den svenska
mjölken försvinna. Det skriver råvaruexperten
Torbjörn Iwarson och Lydiah Wålsten, Timbro.
JA.se: Grossist köper gårdsslaktat kött. Som
första restauranggrossist har Martin & Servera
inlett ett samarbete med Hälsingestintan. Från
och med nu kommer man att erbjuda
gårdsslaktad nötfärs från Götaland, Svealand
och Norrland.
GlobalMeatNews:
Kvalitetssäkringsprogrammet LEAF ökar starkt.
LEAF, Linking Environment And Farming, har
publicerat en global rapport som visar en
ökning på 400 % på deras program inom
djursektorn.

Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling till livsmedelsproducerande
djur. Redaktör: Jenny Lundström, Gård & Djurhälsan. Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, som är en fristående, icke vinstdrivande
stiftelse med syfte att skapa arenor och förutsättningar för verklig förändring mot ett hållbart samhälle. Läs mer på www.axfoundation.se .

